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        ค ำแนะน ำกำรใชเ้อกสำรประกอบกำรเรยีน  

          วชิำฟตุซอล รหสั พ 30209  

      เรือ่ง ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกฬีำฟตุซอล 

                       ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่5            ส ำหรบัคร ู 

 
1.จัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.ศึกษาเนื้อหาและวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟุตซอล (เพ่ิมเติม)      
   รหัส พ 30209 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ละเอียด  
  3.แจ้งมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ 
  4.ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งแบบทดสอบมีท้ังหมด10 ข้อเพื่อประเมินความรู้ 
           พื้นฐานก่อนเรียน   
         5.แจกเอกสารประกอบการเรียน วิชาฟุตซอล รหัส พ30209 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา   
           และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ให้นักเรียนศึกษาพร้อมท้ังแนะน าวิธีใช้เพื่อให้ 
           นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  6.ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
   7.ให้นักเรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10  ข้อ  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของ 
             ตนเอง   
 8. ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ครูควรให้ค าแนะน าในกรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ 
             ในกิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมท้ังพยายามกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
         9. ครูควรสรุปผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟุตซอล(เพ่ิมเติม) รหัส พ 30209 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ว่ามีสภาพปัญหาหรือ 
   ข้อเสนอแนะอย่างไร  เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
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           ค ำแนะน ำกำรใชเ้อกสำรประกอบกำรเรยีน 

       วชิำฟตุซอล รหสั พ 30209 

     เรือ่ง ควำมรูท้ั่วไปเกีย่วกับกฬีำฟตุซอล 

      ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่5     ส ำหรบันักเรียน 
 

      เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้  ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ 
      เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
      ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  โปรดอ่านค าแนะน าก่อน 
      ศึกษาและปฏิบัติดังนี้ 
  1.ศึกษามาตรฐาน/ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อศึกษาเอกสาร 
            ประกอบการเรียนในเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 

2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งแบบทดสอบมีท้ังหมด 10 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐาน    
    ก่อนเรียน 

 3.นักเรียนศึกษาความรู้จากเอกสารเมื่อมีข้อสงสัยให้ไปพบคร ู
  4.เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
            จ านวน 10  ข้อ  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
         5.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในภาคผนวก 

6.นักเรียนต้องมีความใฝ่รู้  และมีความซื่อสัตย์พยายามท าแบบทดสอบด้วยตนเอง  
            แลกเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อนในแต่ละกิจกรรม โดยไม่ดูเฉลยก่อนท า 
 7.นักเรียนควรอ่านค าชี้แจงอย่างละเอียด และปฏิบัติตามค าชี้แจงโดยเคร่งครัด 
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                                 จดุประสงคก์ำรเรยีนรู้ 

     

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศได้ 
2. บอกคุณค่าและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได ้
3. สามารถอธิบายและปฏิบัติดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและเคร่ืองใช้ประจ าตัวได้ 
4. บอกถึงมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมฟุตซอลท่ีดีได ้

 

 

 

 
 
 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้ำใจกำรอ่ำนตำมแนว PISA 

กันแล้วนะคะ 

ครำวนี้เรำมำทดสอบทักษะ          

กำรอ่ำนกันดกีว่ำ 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน 

 

          ค าชี้แจง 
  

1.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ( X )  ลงในข้อท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
2.  ให้นักเรียนท าในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
 
1. ค าว่า FUTSAL ในกีฬาฟุตซอลมาจากภาษาอะไร 

       ก.  บราซิล        ข.  สเปน 
       ค.  อิตาลี   ง.  ฮอลแลนด์ 

 

2.  สหพันธ์ฟุตซอลแห่งสหรัฐอเมริกา  (The U.S. Futsal Federation) ถูกกอ่ตั้งในปี  
ค.ศ. 1981 และประธานคนแรกของสหพันธ์  คือ 

       ก.  โรเจอร์ เกรน       ข.  ฮวน คาร์ลอส เซอเรียนี 
       ค.  ออสวัลโด การ์เซีย      ง.  เกลาซิโอ เดอ คาสโต 

 
3.  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 7 พ.ศ 2555 จัดขึ้นท่ีประเทศใด 

       ก.  โปแลนด์-ยูเครน      ข.  อังกฤษ 
       ค.  สเปน        ง.  ไทย 

 
 
4.  โรเจอร์ เกรน ได้บัญญตัิกฎกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ 
ในการควบคุมการแข่งขึ้นในปี ค.ศ. ใด 

       ก.  1930     ข.  1931  
       ค.  1932        ง.  1934 
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5. จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของกีฬาฟุตซอลคืออะไร 
       ก.  เพ่ือเป็นกีฬาในร่ม        ข.  เพื่อเป็นกีฬากลางแจ้ง 
       ค.  เพ่ือใช้แข่งขันท่ัวไป    ง.  เพื่อแข่งขันระหว่างประเทศ 
 
 

6.  สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  ได้เข้ามาดูแลการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่าง 
เป็นทางการครั้งแรก ได้จัดขึ้นท่ีประเทศใด 

         ก.  สเปน           ข.  บราซิล 
         ค.  ปารากวัย           ง.  ฮอลแลนด์ 
 
 

7.  ประเทศไทยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้งแรก 
 ได้จัดขึ้นท่ีประเทศใด 

      ก.  บราซิล         ข.  ไต้หวัน  
       ค.  กัวเตมาลา        ง.  ฮอลแลนด์  
 
 

8.  เมื่อจบการแข่งขันทีมท่ีแพ้ควรท าอย่างไร 
       ก.  เดินออกจากสนามทันทีเพราะอายกองเชียร์ 
       ข.  ขอบคุณกรรมการโดยยกมือไหว้ 
       ค.  แลกเส้ือกับนักกีฬาในดวงใจ     
   ง.  ปรบมือและจับมือแสดงความยินดีกับทีมชนะ 
 
 

9.  รายการแข่งขันในข้อใดท่ีไม่ได้บรรจุกีฬาฟุตซอลเข้าไว้ท าการแข่งขัน 
       ก.  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ       ข.  กีฬาแห่งชาติ 
       ค.  กีฬาไพรนิสเตอร์ คัพ       ง.  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
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10. เมื่อจบการแข่งขันฟุตซอล ผู้ชมควรท าอย่างไร 
       ก.  วิ่งเข้าไปกอดนักฟุตซอล 
       ข.  ปรบมือให้กับนักกีฬาท้ังสองทีม 
       ค.  รีบออกจากสนามเพราะกลัวอุบัติเหตุ 
       ง.  โห่เสียงดัง ๆ ให้กับทีมท่ีแพ้ 
 

 

 

 

  

  

    ลองทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน 

    .....กันก่อนนะครับ...... 

        ..เด็กๆทุกคน.. 
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องค์ประกอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล 

 

           1.  ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
2.  ประวัติและการพัฒนากีฬาฟุตซอลในประเทศไทย 

    3.  ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอล 
4.  เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองป้องกันเพื่อความปลอดภัย 
5.  การดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและเคร่ืองใช้ประจ าตัว 
6.  มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตซอลท่ีดี 
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       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบักีฬาฟุตซอล 

 

     ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
 

หลายประเทศในทวีปต่างๆ ท่ัวโลก เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจะประสบกับปัญหาหิมะตกและ
สภาพอากาศหนาวเย็น ท าให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งชนิดต่างได้รวมท้ังกีฬาฟุตบอล  
จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันเนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาท่ียาวนานและสภาพอากาศ           
ไม่เอื้ออ านวยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 
หรือท่ีเรียกว่า “ฟุตซอล” (FUTSAL) 

ค าว่าฟุตซอล (Futsal) คือ ค าท่ีนานาประเทศใช้เรียกกีฬาประเภทนี้โดยมีรากศัพท์มาจาก
ประเทศสเปนหรือโปตุเกส  ท่ีเรียก soccer ว่า "FUTbol" หรือ "FUTebol"  และท่ีภาษาฝรั่งเศสหรือ
สเปนเรียก Indoor ว่า " SALa"  ท่ีแปลว่า อินดอร์ หรือในร่ม ซึ่งรวมเป็นค าว่า "fUtSAl"  แต่เป็นค าท่ีมี
ฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ "fUtSAl" (USA)  ค าท่ีเป็นชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมี
การใช้ค าว่า FUTSAL แทน ซึ่งหมายถึงการเตะบอลในสนามขนาดย่อมในร่ม  กลายเป็นค าท่ีเรียกขาน
กันแทนค าว่า “Five-A-Side” หรือบอล 5 คน  นอกจากนั้นการเล่นฟุตซอลกลางแจ้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดู
หนาว ประเทศในบางทวีปของโลกท่ีประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศท่ีหนาวมากไม่สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งได้  จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันแต่เนื่อง  จากฤดูหนาวมีระยะเวลา
ท่ียาวนานและสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออ านวยต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน หรือท่ีเรียกว่า “ ฟุตซอล” 
(FUTSAL) 

การแข่งขันฟุตซอลมีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจ าในประเทศแถบอเมริกาใต้   ฟุตซอลจึง
เป็นเกมการแข่งขันท่ีชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกันมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล  ซึ่งมี
นักกีฬาท่ีมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลสูง ด้วยลีลาอันเร้าใจ  และสนุกสนานจาก
นักเตะชื่อก้องโลกอย่าง  เปเล่  ซิโก้  โซคราเตส  เบเบโต้ โรนัลดินโญ่และนักเตะชื่อดังจากบราซิลคน
อื่น ๆ จ านวนมากต่างก็เคยเข้าแข่งขันฟุตซอลมาแล้วท้ังสิ้น  ในขณะท่ีบราซิลมีการเล่นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการเผยแพร่การเล่นฟุตซอลแก่ประเทศอื่น ๆ ในโลก  ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ  (FIFA)  และทีมอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถอันยอดเยี่ยมจากทุกมุมโลก  
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การแข่งขันครั้งแรกมีขึ้นในปี ค.ศ. 1965 จัดการแข่งขันครั้งแรกในอเมริกาใต้   ประเทศ
ปารากวัยได้แชมป์ทวีปอเมริกาใต้และในปี ค.ศ. 1979  ทีมชาติบราซิลมีชัยชนะเหนือทีมท้ังหมด  ท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันซึ่งท าให้บราซิลเริ่มโดดเด่นเหนือทีมจากกลุ่ม  Pan American  ในปี ค.ศ. 1980  และ
ชนะติดต่ออีกครั้งในปี ค.ศ. 1984  อย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตซอลแห่งสหรัฐอเมริกา  (The U.S. Futsal 
Federation) ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1981  นายออสวัลโด  การ์เซีย  (Osvaldo Garcia)  เป็นประธาน  
คนแรกของสหพันธ์ 

การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกท่ีถูกจัดอย่างไม่เป็นทางการท่ีกรุงเซาเปาโล   ประเทศบราซิล  
ในปี 1982  และเจ้าภาพบราซิลได้รับชัยชนะ  จากนั้นบราซิลมาได้เป็นแชมป์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1985  
ท่ีประเทศสเปน  แต่พลาดเป็นแชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 3 อย่างไรก็ตามบราซิลกลับมา
กวาดแชมป์โลกอีก 2  ครั้งในปี ค.ศ. 1989  ท่ีประเทศฮอลแลนด์  ซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  
ได้เข้ามาดูแลการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งจัดการแข่งขัน ณประเทศฮอลแลนด์  
และประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์  รองแชมป์ได้แก่ประเทศสเปน  อันดับสามประเทศรัสเซีย
และในปี ค.ศ. 1992 ท่ีฮ่องกง  ในขณะท่ีทีมฟุตซอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ต าแหน่งท่ี 3 ในปี 
ค.ศ. 1989 และท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1992  ในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตซอลโลกนั่นคือต าแหน่งท่ีสูงท่ีสุดของ
ทีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันท่ีจัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   (FIFA)  แม้ว่าทีม
จากทวีปอเมริกาใต้จะมีความยิ่งใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมา แต่ในปี ค.ศ.  2000  การแข่งขันชิงแชมป์โลก  
ครั้งท่ี 4 ณ  ประเทศกัวเตมาลา  ทีมจากประเทศสเปนสามารถล้มแชมป์เก่าสามสมัยอันดับหนึ่ง     
ของโลกได้อย่างงดงาม และครองชัยชนะต่อไปอีกในปี ค.ศ. 2004  ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 5 
ณ ประเทศไต้หวัน  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 2008  ทีมชาติสเปนพ่ายการดวลจุดโทษ 4-3  ประตูภายหลัง
จากเสมอกัน 2 ประตูต่อ 2  ให้กับทีมชาติบราซิล  อย่างไรก็ตามการจัดอับดับของสหพันธ์ฟุตซอล
นานาชาต ิ (FIFA)  ทีมชาติสเปนยังคงครองอันดับหนึ่ง  ตามด้วยทีมชาติบราซิลและอิตาลีอันดับสาม 

ในปัจจุบันฟุตซอล  ( FUTSAL)  เป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากเป็นเกมกีฬาท่ีตื่นเต้นสนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขัน  และสามารถเล่นได้ตลอดปีทุก
สภาพอากาศท าให้ฟุตซอล  (FUTSAL) กลายเป็นกีฬายอดนิยมส าหรับศตวรรษที่  21  นี้ 
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 ประวัติและการพัฒนาฟุตซอลในประเทศไทย 
 
   
   การแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 ด้วยความร่วมมือ
จากหลายๆ ฝ่ายท่ีช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  การกีฬาแห่งประเศไทย และเดอะมอลล์  กรุป๊ 
จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตซอล  5  คน  ในรายการ “STAR IN DOOR SOCCER 1997” เมื่อวันท่ี 
12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ  เดอะมอลล์บางกะปิ  โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นน าจากไทยแลนด์ลีกเข้า
ร่วมการแข่งขัน และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชนะเลิศ  

ในปีต่อมาได้จัดการแข่งขนัฟุตซอล 5 คน  ขึ้นอีกเป็นครั้งท่ี 2 ในคร้ังนี้ “ ทีมรุงเทพมหานคร” 
ชนะแชมป์เก่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีคขึ้น เพื่อพัฒนากีฬาฟุตซอล
ในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับโลก 

 

ภาพที่ 1 นักกีฬาฟุตซอลชายทีมชาติไทย 
ที่มา www.clipfasthd.com 
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สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ส่งทีมฟุตซอลไทยเข้าแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 1 ท่ี ประเทศมาเลเซียสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สยามสปอร์ต  จัดการแข่งขัน  Amstel Futsal Championship  ครั้งท่ี 1 

 

 
 

 อันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 2  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี5-12 
พฤษภาคม 2543  และเป็นการผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกของ           
ทีมชาติ ไทยเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้ ง ท่ี  4 ท่ีประเทศกัว เตมาลา ระหว่างวัน ท่ี                     
18 พฤศจิกายนถึง  3 ธันวาคม 2543  อยู่สายเดียวกับฮอลแลนด์, อียิปต์  และอุรุกวัย  ผลการแข่งขัน
ทีมชาติไทยตกรอบแรก  ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล - ซิลวิลโญ่  ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก
และเป็นผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติคนแรกของทีมชาติไทย 
 

 
 
 
 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 1 ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี 7-10 
มิถุนายน 2544  ตกรอบแรก  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียน  ครั้งท่ี 3  ท่ีประเทศอิหร่าน  
ระหว่างวันท่ี  14 - 20  กรกฎาคม 2544  ชนะเลิศ ดิวิชั่น 3 การแข่งขันฟุตซอล ไทเกอร์ไฟว์               
ท่ีประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันท่ี  24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2544  
 

 
 
 

เริ่มโครงการว่าจ้างและท าสัญญากับนักฟุตซอลทีมชาติไทย  เพื่อให้เล่นฟุตซอลอย่างเดียว
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 2  ท่ีประเทศมาเลเซียโดยใช้ผู้เล่นชุดบีอันดับ 3 
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 4  ท่ีประเทศอินโดนิเซีย  ระหว่างวันท่ี  22-30  ตุลาคม 
2545  

 
 
 

ปี 2542 
 

ปี 2543 
 

 

 
 

ปี 2544 

 
 

ปี 2545 
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รองชนะเลิศดิวิชั่น 2  การแข่งขันฟุตซอล  KL World 5s  ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี  
3 – 8 มิถุนายน 2546  ว่าจ้าง ดร. วิเซนเต้ เดอ หลุยส์  ผู้ฝึกสอนชาวอาร์เจนติน่า  ในเดือนมิถุนายน
2546 เป็นระยะเวลา  6  เดือน  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 5  ท่ีประเทศ
อิหร่าน ระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอล  Thailand 5s  
ท่ีประเทศไทย  ระหว่างวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2546  อบรมโค้ชท่ัวประเทศ  จ านวน 200 คน ใน 
4 ภาค  โดย ดร. วิเซนเต้ เดอ หลุยส์ 

 
 

 
 
  
 ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล  เกลาซิโอ  เดอ  คาสโตร  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์
เอเชีย  ครั้งท่ี  6  ท่ีประเทศมาเก๊า  ระหว่างวันท่ี 16-25 เมษายน 2547  โดยทีมชาติไทยได้ผ่านเข้า
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งท่ี 2 ติดต่อกัน  รองชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอล Thailand 5s         
ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2547  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอล Pre world 
Cup 2004  ท่ีประเทศบราซิล  ทีมชาติไทยชนะทีมชาติอาร์เจนติน่า 3-2  เข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์
โลก ครั้งท่ี 5  ท่ีประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันท่ี  21 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2547  และชัยชนะในการ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกเหนือ  ออสเตรเลีย 3-2  
 

 
 
 
  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยน  ครั้งท่ี 3  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 2-7 
พฤษภาคม 2548  อันดับ 5 ของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 7 ท่ีประเทศเวียดนาม  
ระหว่างวันท่ี 22-31 พฤษภาคม 2548  และเป็นครั้งแรกท่ีทีมชาติไทยเสมอ  อิหร่าน 3-3 รอบรอง
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกม  ครั้งท่ี 1 ท่ีประเทศไทย 
 
 

 
 

รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล The Macau Melco Fives 2006  ท่ีมาเก๊า ประเทศจีน 
ระหว่างวันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2549  ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน ครั้งท่ี 4             
ท่ี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 2-7 พฤษภาคม 2549  อันดับ 5  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 
ครั้งท่ี 8 ท่ีประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันท่ี 21-27 พฤษภาคม 2549  การจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก
อาชีพครั้งแรกในประเทศไทย ในรายการ ไทยแลนด์ ฟุตซอล ลีก 2006  

ปี 2546 

 
 

ปี 2547 

 
 

ปี 2548 

 
 

ปี 2549 
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ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 5  ท่ีกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี  
26 – 31  มีนาคม 2550  เป็นการครองแชมป์สมัยท่ี  5  ติดต่อกัน  โดยในรอบชิงชนะเลิศสามารถ
เอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย 7 – 1   อันดับ 5  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 9  ท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น  รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์  2007  ท่ีมาเก๊า  ชนะเลิศ  การแข่งขัน    
ฟุตซอลซีเกมส์ ท่ีประเทศไทยการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ ไทยแลนด์ ฟุตซอล ลีกฤดูกาลท่ี 2  

 
 
 
 

อันดับ 3 ดิวิชั่น 1 การแข่งขันฟุตซอล KL World 5s ท่ีประเทศมาเลเซีย  ว่าจ้างผู้ฝึกสอน     
ชาวสเปน โฮเซ่ มาเรีย ปาโซส เมนเดส – ปูลปิส รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอชียครั้งท่ี 10     
ท่ีประเทศไทย และเข้าชิงแชมป์โลกท่ีประเทศบราซิล เป็นสมัยท่ี 3 ติดต่อกัน ชนะเลิศการแข่งขัน     
ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยน ครั้งท่ี 7 ท่ีประเทศไทย โดยใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน 21 ปี  รองชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตซอล  Thailand 5s กับผลงานเสมออาร์เจนติน่า2-2 ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศบราซิลและชัยชนะครั้งท่ี 2  ของทีมชาติไทยเหนือสหรัฐอเมริกา 5 – 3   
 
 
 
 

จัดการอบรมโค้ชในระดับลีก จ านวน 40 คน จาก 12 สโมสร  การจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก
อาชีพ ไทยแลนด์ฟุตซอล  ลีกฤดูกาลท่ี 3 การแข่งขันฟุตซอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ท่ีประเทศเวียดนาม 2 นัด  ระหว่างทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติอิหร่าน 
โดยผลนัดแรก ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติอิหร่าน 3-4  ส่วนนัดท่ี 2 ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติอิหร่าน 6-1  
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยนคร้ังท่ี7ท่ีประเทศเวียดนามโดยใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน 21 ปี 

 

  
 
 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี  2012 นับเป็นการแข่งขัน      
ฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี7 ในช่วงวันท่ี 1–18 พฤศจิกายน 2555 มีทีมชาติต่างๆเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  
24 ทีม  ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการแข่งขันส่วนผลงาน
ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้เข้ารอบ  16  ทีมสุดท้ายโดยแพ้ทีมชาติสเปนด้วยสกอร์ 7-1  ส่วนคู่ 
ชิงชนะเลิศคือทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติบราซิลผลการแข่งขันทีมชาติบราซิลชนะด้วยสกอร์  3-2  
ในช่วงการต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์โลกสมัยท่ี  5  ไปครองได้ส าเร็จ 
 

ปี 2550 

 
 

ปี 2551 

 
 

ปี 2552 

 
 

ปี 2555 
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 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี 2016 ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นท่ีประเทศ โคลอมเบีย ซึ่งทีมชาติไทย
ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้โดยอยู่สายบีร่วมกับทีมชาติรัสเซียทีมชาติคิวบา  ทีมชาติอียิปต์โดยผล
การแข่งขันนัดแรก  ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติรัสเซีย  ด้วยสกอร์ 4-6  นัดที่สองทีมชาติไทยชนะทีมชาติ
คิวบา ด้วยสกอร ์ 8-5  ส่วนนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอียิปต์ด้วยสกอร์  2-1  และ
ได้ผ่านเข้ารอบ  16  ทีมสุดท้ายโดยเข้ารอบเป็นท่ีสองในสายและรอบ 16  ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ต่อ
ทีมชาติอาเซอร์ไบจันด้วยสกอร ์ 8-13  ในช่วงต่อเวลาพิเศษตกรอบ  16  ทีมสุดท้ายไปส่วนทีมท่ีได้
แชมป์ของการแข่งขันในครั้งนี้ได้ทีมชาติอาร์เจนติน่าชนะทีมชาติรัสเซียด้วยสกอร์  5-4  คว้าแชมป์โลก
ไปครองเป็นสมัยแรก 

 

 
 
การแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2017 เป็นการแข่งขันครั้งท่ี 14 ของทัวร์นาเมนต์.        

ท่ีประเทศเวียดนามทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งท่ีสองของอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพท่ีได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 
2560, กับ ครั้งแรกและครั้งเดียวท่ีได้รับหน้าเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ท่ีได้จัดขึ้นในช่วงต้นของปี 
2560ทัวร์นาเมนต์นี้ได้ส่งเสริมให้ได้สิทธ์ิเข้าแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018  
 ซึ่งแมตท์การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวสกอร์ 13–0 ประตูนัดท่ี 
2ทีมชาติไทยพบทีมชาติติมอร์-เลสเต สกอร์ 17-2 ประตูและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยพบ
ทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 6-3 ประตูท าให้ทีมชาติไทยได้แชมป์กลุ่ม B 
 รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติพม่าผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 8-3
ประตู เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติมาเลเซียอีกครั้ง ผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติ           
มาเลยเซียด้วยสกอร์ 4-3 ประตู ได้แชมป์ไปครอง และทีมชาติไทยยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       
ฟุตซอลรายการเอเชียนอินดอร์เกมส์ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ  
 
 

             ปี 2561 

ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018เป็นครั้งท่ี 15 ของ ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย,เป็นการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์ระดับนานาชาติประจ าปีท่ีจัดขึ้นโดย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ส าหรับทีมชาติทีมชาย
ของทวีปเอเชีย. คร้ังนี้ได้จัดขึ้นใน ประเทศไต้หวัน (หมายถึง จีนไทเป โดย เอเอฟซี), ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าภาพโดยเอเอฟซีเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560,  ระหว่างวันท่ี 6 และ 18 กุมภาพันธ ์ 
พ.ศ.2561.ท้ังหมด 16 ทีมท่ีจะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยตกรอบการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย 

ปี 2559 

 

 

ปี 2560 
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ฟุตซอลเป็นกีฬายอดนิยม  เนื่องจากเป็นกีฬาท่ีเล่นง่าย  อุปกรณ์ไม่มาก  ราคาถูก  ผู้เล่น

สามารถเล่นได้จ านวนมากเล่นได้เกือบทุกสถานท่ีและทุกโอกาส  การเล่นฟุตซอลท าให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เล่น  ดังนี้  คือ 
 1.  เนื่องจากกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีม  จึงต้องมีการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทีม  
ผลพลอยได้ท่ีจะตามมาคือเกิดความสามัคคี  ซึ่งจะน าไปสู่ชัยชนะในเกมการแข่งขันในท่ีสุด  ข้อดี
ดังกล่าวนี้เมื่อเกิดเป็นบุคลิกติดตัวสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเอง  หมู่
คณะ  หน่วยงานและสังคมชุมชนในท่ีสุด 
 2.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้มีความ
แข็งแรง  มีความทนทาน  มีความคล่องแคล่วว่องไว  มีพลังและมีความเร็ว  ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย  เช่น  ระบบกล้ามเน้ือ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  ระบบประสาท  ได้
ท างานประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  เมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์
แข็งแรงแล้ว  ก็จะช่วยเพ่ิมความสามารถของร่างกายให้มีความต้านทานโรค 
 3.  ฟุตซอล  ช่วยให้ผู้เล่นมีปฏิภาณไหวพริบ  แก้ปัญหาได้อย่างฉับพลัน  เนื่องจากการเล่น 
ฟุตซอลผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะเดียวกันมันก็ต้องท าการคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  
เพราะเกมจะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับ  หรือจากรับเป็นรุกอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเกม  การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใช้ไหวพริบจะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะในท่ีสุด 
 4.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  นอกจากเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันแล้ว  ยัง
เป็นกีฬาท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน  นันทนาการ  และเพื่อการออกก าลังกายท่ีดี 
 5.  การเล่นฟุตซอล  เป็นการส่งเสริมและฝึกให้ผู้เล่นมีจิตใจเยือกเย็น  สุขุม  รอบคอบ  อารมณ์
มั่นคงมีสมาธิดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เพราะถ้าผู้เล่นท่ีมีอารมณ์ร้อน  เอาแต่ใจตนเองจะท าให้การ
เล่นผิดพลาดได้บ่อย ๆ  ถ้าเป็นการแข่งขันก็จะแพ้ฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแต่มี
ประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นฟุตซอล  ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมอีกด้วย 
 6.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีเล่นโดยไม่จ ากัดเวลา  ผู้เล่นสามารถเล่นในเวลาใดก็ได้โดยใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และสามารถเล่นได้ท้ังในร่มและกลางแจ้ง 
 7.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เล่นอย่างหนึ่งเพราะผู้เล่นจะต้องถูกฝึกให้มี
ระเบียบ  มีวินัย  มีเหตุผล  รู้จักการเป็นผู้น า  ผู้ตามและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังนิสัย  ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
 

ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอล 
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 8.  ฟุตซอล  ก็เหมือนกับประเภทอื่น ๆ ท่ีสร้างความมีน้ าใจนักกีฬาเป็นผู้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
การรู้จักรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความ  
สนิทสนมคุ้นเคยและมีสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน  ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างดี 

 

  
 
 
 
  

กฎโดยท่ัวไปส าหรับการแต่งกาย  คือ  ห้ามใช้เครื่องแต่งกายใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายโดย
ควรจะสวมใส่สบาย  ไม่คับหรือหลวมเกินไป  เครื่องแต่งกายและเครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัย        
มีดังต่อไปนี้  
 1. รองเท้า     -  พื้นรองเท้าท่ีเหมาะสมควรเป็นพื้นยางเรียบ 
 2. ถุงเท้า       -  ไม่ควรใช้ถุงเท้าหนา  เพราะจะหนักเนื่องจากการซับน้ าหรือเหงื่อ 
 3. เส้ือ         -  ส าหรับเมืองไทยซึ่งมีอากาศร้อน  ควรใช้ผ้ายืด  แขนสั้นท่ีระบายความร้อนได้ดี 
ส าหรับผู้รักษาประตูควรเป็นเสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล 
 4. กางเกง     -  ไม่ควรคับหรือยาวเกินไป  เพราะจะท าให้ขาดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว  
ส าหรับผู้รักษาประตูควรเป็นกางเกงขายาวเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล 
 5. สนับแข้ง  -  ป้องกันอันตรายหน้าแข้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแต่งกายและเครื่องป้องกันเพ่ือความปลอดภยั 

 

ภาพที่ 2 นักกีฬาฟุตซอลหญิงทมีชาติไทย 
ที่มา /www.siamsport.co.th 
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การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ฟุตซอล  เป็นสิ่งท่ีผู้ ใช้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้

อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานท่ีสุด  โดยทั่วไปมีหลักการรักษาดูแล  ดังนี้ 
 
 
 

 1.  ส ารวจให้ครบถ้วนถูกต้อง  หลังจากเล่นแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
 2.  ถ้าพบอุปกรณ์ช ารุดให้รีบท าการซ่อมแซม  การปล่อยท้ิงไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายและสร้าง 
             ความเสียหายมากยิ่งขึ้น 
 3.  การนั่ง  เหยียบ  เตะลูกบอลอัดผนังระยะใกล้ด้วยความรุนแรง  จะท าให้บอลเบี้ยว 
 4.  อย่าพยายามให้ลูกบอลเปียกน้ า  ถ้าบอลเปียกภายหลังจากการเลิกแล้วต้องเช็ดให้แห้งแล้ว    
              ทาด้วยวาสลีน 
 5.  ไม่เล่นฟุตซอลบนพ้ืนสนามท่ีไม่เหมาะสม เช่น พื้นคอนกรีตหยาบ เนื่องจากท าให้ลูกบอลสึก     
              อายุการใช้งานสั้น 
 6.  การเติมลมแข็งหรืออ่อนเกินไป  ท าให้การบังคับลูกบอลท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควรท้ังยั้งท าให้            
              ลูกบอลเส่ือมสภาพเร็ว 
 7.  เมื่อเลิกเล่นแล้วควรปล่อยลมออกทันท่ีเมื่อจะเล่นจึงเติมลมใหม่เพื่อป้องกันลูกบอลเบี้ยว    
             หรือยืดตัว 
 8.  ไม่ห้อยโหนเสาประตูหรือตาข่าย  นอกจากจะช ารุดเสียหายแล้วอาจได้รับอันตราย 
 9.  หลังจากเลิกเล่นควรม้วนเก็บตาข่ายให้สูง  ปลอดภัยจากการกัดท าลายของสัตว์ต่าง ๆ  
              เช่น สุนัข 
 10. เส้ือ  กางเกง  ถุงเท้า  และเครื่องป้องกันอันตราย  ต้องหมั่นท าความสะอาด  อย่าปล่อย 
        ให้หมักหมม  เนื่องจากจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
 
 

 

 

 

 

 การดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและเครื่องใช้ประจ าตัว 
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การเล่นฟุตซอลก็เหมือนกับการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ท่ีผู้เล่นจ าเป็นต้องมีมารยาทในการเล่น 
เพ่ือให้การเล่นด าเนินไปด้วยดี นอกจากนั้นผู้ดูก็ควรมีมารยาทในการดูเช่นเดียวกัน จึงจะท าให้เกิดผลดี
ต่อการกีฬาอย่างสมบูรณ์ 

1.  แต่งกายด้วยชุดท่ีเหมาะสมกับการเล่นฟุตซอล 
2.  ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยค าอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นคนอื่นๆ 
3.  ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพ่ือนร่วมทีมเล่นผิดพลาด 
4.  ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ 
5.  ปฏิบัติตนตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด 
6.  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 
7.  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเจตนาถ่วงเกมการเล่น 
8.  เชื่อฟังค าตัดสินของผู้ตัดสิน โดยไม่แสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสินในการตัดสิน 
9.  ก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จลง  ควรจับมือผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าทีมของตน 

             จะแพ้หรือชนะก็ตาม 
 

 

ผู้ชมนับว่ามีความส าคัญส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  เพราะเป็นก าลังใจให้แก่นักกีฬาถ้าผู้ชม
มีมารยาทในการชมและมีคุณธรรม  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็จะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
สนุกสนาน  แต่ถ้าผู้ชมไม่มีมารยาทและยั่วยุผู้เล่นการแข่งขันก็จะด าเนินไปด้วยความไม่เรียบร้อยหรือ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 

1.  นั่งชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ที่ท่ีจัดไว้ 
2.  ปรบมือให้เกียรติเมื่อกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาลงสู่สนาม 
3.  ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อผู้เล่นเล่นได้ดี  ผู้เล่นมีมารยาทดี 
4.  แสดงความยินดีกับทีมท่ีชนะในการแข่งขันด้วยการปรบมือ 
5.  ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่สุภาพ  หรือใช้วัตถุสิ่งของขว้างปานักกีฬา  กรรมการผู้ตัดสินหรือผู้ชม 
    ด้วยกัน 
6.  ไม่แสดงกิริยาท่าทาง  ส่งเสียงยั่วยุให้ผู้เล่นขาดสมาธิและทะเลาะวิวาท 

มารยาทของผู้เล่นฟุตซอลที่ดี 

 
 

 มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาฟุตซอล
ที่ด ี

 

มารยาทของผู้ดูฟุตซอลที่ดี 
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ภาพที่ 3 กองเชียร์ทีมชาติไทย 
ที่มา www.ผลบอล.com 

 

 
7.  ไม่ส่งเสียงโห่ร้อง  หรือแสดงกิริยาท่าทางเย้ยหยันคู่ต่อสู้หรือกรรมการผู้ตัดสิน 
8.  ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะท่ีเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
9.  ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอล            
เครื่องแต่งกายและเครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัย  การดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลและเครื่องใช้
ประจ าตัว มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  หัวข้อดังกล่าวเป็นความรู้พื้นฐานท่ีผู้เรียนหรือผู้ท่ีจะเล่น       
ฟุตซอล ต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อน าไปปฏิบัติให้ถูกต้องในขณะเล่นและหลังการเล่นเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
อันเดียวกัน กีฬาฟุตซอลจึงจะมีการพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับสากลซึ่งจะให้คุณค่าแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับวงการฟุตซอลอย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล 
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ใบความรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หลายประเทศในทวีปต่างๆ ท่ัวโลก  เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจะประสบกับปัญหาหิมะตกและ
สภาพอากาศหนาวเย็น ท าให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งชนิดต่างๆ ได้รวมท้ังกีฬาฟุตบอล
จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันเนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาท่ียาวนานและสภาพอากาศ             
ไม่เอื้ออ านวยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทนและนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม  
หรือท่ีเรียกว่า “ฟุตซอล” (FUTSAL) 

ค าว่าฟุตซอล (Futsal) คือ  ค าท่ีนานาประเทศใช้เรียกกีฬาประเภทนี้โดยมีรากศัพท์มาจาก
ประเทศสเปนหรือโปตุเกส  ท่ีเรียก soccer ว่า "FUTbol" หรือ "FUTebol"  และท่ีภาษาฝรั่งเศสหรือ
สเปนเรียก  Indoor ว่า " SALa" ท่ีแปลว่า อินดอร์ หรือในร่ม  ซึ่งรวมเป็นค าว่า "fUtSAl"  แต่เป็นค าท่ีมี
ฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ  "fUtSAl"  (USA)  ค าท่ีเป็นชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกา    
จึงมีการใช้ค าว่า  FUTSAL  แทน  ซึ่งหมายถึงการเตะบอลในสนามขนาดย่อมในร่ม กลายเป็นค าท่ี   
เรียกขานกันแทนค าว่า  “Five-A-Side”  หรือบอล 5 คน  นอกจากนั้นการเล่นฟุตซอลกลางแจ้ง        
เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว  ประเทศในบางทวีปของโลกท่ีประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศท่ี    
หนาวมากไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งได้  จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันแต่เนื่อง      
จากฤดูหนาวมีระยะเวลาท่ียาวนานและสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออ านวยต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล  จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน  และนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม  5  คน หรือท่ี
เรียกว่า “ ฟุตซอล”  (FUTSAL) 

การแข่งขันฟุตซอลมีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจ าในประเทศแถบอเมริกาใต้ ฟุตซอลจึงเป็น
เกมการแข่งขันท่ีชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกันมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล  ซึ่งมีนักกีฬาท่ีมี
ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลสูง  ด้วยลีลาอันเร้าใจและสนุกสนานจากนักเตะชื่อ  
ก้องโลกอย่าง  เปเล่  ซิโก้  โซคราเตส  เบเบโต้  โรนัลดินโญ่และนักเตะชื่อดังจากบราซิลคนอื่น ๆ 
จ านวนมากต่างก็เคยเข้าแข่งขันฟุตซอลมาแล้วท้ังสิ้น ในขณะท่ีบราซิลมีการเล่นอย่างต่อเนื่องและเป็น
การเผยแพร่การเล่นฟุตซอลแก่ประเทศอื่น ๆ  ในโลกภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  
(FIFA)  และทีมอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถอันยอดเยี่ยมจากทุกมุมโลก  
 

 

ใบความรู้ที่  1 
 

ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
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การแข่งขันครั้งแรกมีขึ้นในปี  ค.ศ. 1965  จัดการแข่งขันครั้งแรกในอเมริกาใต้  ประเทศ

ปารากวัยได้แชมป์ทวีปอเมริกาใต้และในปี  ค.ศ. 1979  ทีมชาติบราซิลมีชัยชนะเหนือทีมท้ังหมดท่ี   
เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งท าให้บราซิลเริ่มโดดเด่นเหนือทีมจากกลุ่ม   Pan American  ในปี  ค.ศ. 1980  
และชนะติดต่ออีกครั้งในปี ค.ศ. 1984  อย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตซอลแห่งสหรัฐอเมริกา  (The U.S. 
Futsal Federation)  ถูกก่อตั้งในปี  ค.ศ. 1981  นายออสวัลโด  การ์เซีย  (Osvaldo Garcia)  เป็น
ประธานคนแรกของสหพันธ์ 

การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกท่ีถูกจัดอย่างไม่เป็นทางการท่ีกรุงเซาเปาโล  ประเทศบราซิล   
ในปี 1982  และเจ้าภาพบราซิลได้รับชัยชนะ  จากนั้นบราซิลมาได้เป็นแชมป์อีกครั้งในปี  ค.ศ. 1985  
ท่ีประเทศสเปน  แต่พลาดเป็นแชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี  3  อย่างไรก็ตามบราซิลกลับมา
กวาดแชมป์โลกอีก 2  ครั้งในปี  ค.ศ. 1989  ท่ีประเทศฮอลแลนด์  ซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  
ได้เข้ามาดูแลการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ ประเทศฮอลแลนด์ 
และประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์  รองแชมป์ได้แก่ประเทศสเปน  อันดับสามประเทศรัสเซีย 
และในปี  ค.ศ. 1992  ท่ีฮ่องกง  ในขณะท่ีทีมฟุตซอล  จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ต าแหน่งท่ี 3 ในปี 
ค.ศ. 1989 และท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1992  ในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตซอลโลกนั่นคือต าแหน่งท่ีสูงท่ีสุด    
ของทีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันท่ีจัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  แม้ว่าทีม
จากทวีปอเมริกาใต้จะมีความยิ่งใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมา  แต่ในปี ค.ศ. 2000  การแข่งขันชิงแชมป์โลก    
ครั้งท่ี 4  ณ ประเทศกัวเตมาลา  ทีมจากประเทศสเปนสามารถล้มแชมป์เก่าสามสมัยอันดับหนึ่งของโลก
ได้อย่างงดงาม และครองชัยชนะต่อไปอีกในปี  ค.ศ. 2004  ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี  5         
ณ  ประเทศไต้หวัน  แต่ต่อมาในปี  ค.ศ. 2008  ทีมชาติสเปนพ่ายการดวลจุดโทษ  4-3  ประตูภายหลัง
จากเสมอกัน  2  ประตูต่อ 2 ให้กับทีมชาติบราซิล  อย่างไรก็ตามการจัดอับดับของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาต ิ (FIFA)  ทีมชาติสเปนยังคงครองอันดับหนึ่ง  ตามด้วยทีมชาติบราซิลและอิตาลีอันดับสาม 

ในปัจจุบันฟุตซอล  ( FUTSAL)  เป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัยเนื่องจาก
เป็นเกมกีฬาท่ีตื่นเต้นสนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขันและสามารถเล่นได้ตลอดปี  ทุกสภาพ
อากาศท าให ้ฟุตซอล  (FUTSAL)  กลายเป็นกีฬายอดนิยมส าหรับศตวรรษที่  21  นี้ 
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การแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย  
ประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล  5 คน  ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2540  ด้วยความ

ร่วมมือจากหลาย ๆ  ฝ่ายท่ีช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  การกีฬาแห่งประเทศไทยและเดอะ
มอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล5 คนในรายการ“STAR IN DOOR SOCCER 1997”  
เมื่อวันท่ี12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ เดอะมอลล์  บางกะปิ โดยมี  12  ทีมสโมสรชั้นน าจากไทยแลนด์
ลีกเข้าร่วมการแข่งขัน และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชนะเลิศ  

ในปีต่อมาได้จัดการแข่งขันฟุตบอล  5  คน  ขึ้นอีกเป็นคร้ังท่ี 2 ในครั้งนี้ “ ทีมกรุงเทพมหานคร” 
ชนะแชมป์เก่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

 
 
  สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งทีมฟุตซอลไทยเข้าแข่งขันฟุตซอล  
ชิงแชมป์ เอเชีย ครั้งท่ี 1 ท่ีประเทศมาเลเซียสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับ สยามสปอร์ต จัดการแข่งขัน Amstel Futsal Championship ครั้งท่ี 1 
 
 

อันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 2  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 5 – 12 
พฤษภาคม 2543  และเป็นการผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน  ฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกของทีมชาติ
ไทยเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี 4 ท่ีประเทศกัวเตมาลา ระหว่างวันท่ี 18 พฤศจิกายน  ถึง  
3 ธันวาคม 2543 อยู่สายเดียวกับ  ฮอลแลนด์,  อียิปต์  และอุรุกวัยผลการแข่งขันทีมชาติไทยตกรอบ
แรกว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล – ซิลวิลโญ่  ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกและเป็นผู้ฝึกสอน
ชาวต่างชาติคนแรกของทีมชาติไทย 
 
 
  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 1  ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี 7-10  
มิถุนายน  2544  ตกรอบแรก  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 3  ท่ีประเทศอิหร่าน ร ะหว่าง
วันท่ี 14 – 20  กรกฎาคม 2544  ชนะเลิศ  ดิวิชั่น 3  การแข่งขันฟุตซอล ไทเกอร์ ไฟว์ ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี 24  พฤศจิกายน  ถึง  2 ธันวาคม 2544  
 

ปี 2542 
 

ปี 2543 
 

ปี 2544 

ใบความรู้ที่  2 

การพัฒนากีฬาฟุตซอลในประเทศไทย 
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เริ่มโครงการว่าจ้างและท าสัญญากับนักฟุตซอลทีมชาติไทย  เพื่อให้เล่นฟุตซอลอย่างเดียว
ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 2  ท่ีประเทศมาเลเซีย  โดยใช้ผู้เล่นชุด บี  อันดับ 
3 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 4  ท่ีประเทศอินโดนิเซีย  ระหว่างวันท่ี 22-30  ตุลาคม  
2545  

 

 
 

รองชนะเลิศ ดิวิชั่น 2 การแข่งขันฟุตซอล  KL World 5s  ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี 3 
–8 มิถุนายน 2546  ว่าจ้าง ดร. วิเซนเต้ เดอ หลุยส์  ผู้ฝึกสอนชาวอาร์เจนติน่า  ในเดือนมิถุนายน 2546 
เป็นระยะเวลา  6  เดือน   อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 5  ท่ีประเทศอิหร่าน 
ระหว่างวันท่ี  27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอล Thailand 5s  ท่ี
ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี  20 - 26  พฤศจิกายน 2546  อบรมโค้ชท่ัวประเทศ  จ านวน  200  คน  ใน  
4  ภาค โดย  ดร. วิเซนเต้  เดอ  หลุยส์ 

 

 
 

 ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล  เกลาซิโอ  เดอ  คาสโตร  อันดับ 3  การแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์
เอเชีย  ครั้งท่ี  6  ท่ีประเทศมาเก๊า  ระหว่างวันท่ี  16-25  เมษายน  2547  โดยทีมชาติไทยได้ผ่านเข้า
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก  เป็นครั้งท่ี  2  ติดต่อกนั  รองชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอล Thailand 5s  
ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี  12-16  พฤศจิกายน  2547  อันดับ  3  การแข่งขันฟุตซอล  Pre 
world Cup 2004  ท่ีประเทศบราซิล  ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติอาร์เจนติน่า 3-2  เข้าแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์โลก ครั้งท่ี  5 ท่ีประเทศไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2547 และชัยชนะ
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกเหนือ  ออสเตรเลีย 3-2  

 

 
 

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี  3  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี  2 – 
7  พฤษภาคม 2548  อันดับ  5  ของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี  7  ท่ีประเทศเวียดนาม 
ระหว่างวันท่ี  22 – 31  พฤษภาคม  2548  และเป็นครั้งแรกท่ีทีมชาติไทย เสมอ อิหร่าน 3 – 3   รอง
ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์  ครั้งท่ี 1  ท่ีประเทศไทย  

 
 

ปี 2545 

ปี 2546 

ปี 2547 

ปี 2548 
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รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล The Macau Melco Fives 2006  ท่ีมาเก๊า  ประเทศจีน 
ระหว่างวันท่ี 10 – 12  กุมภาพันธ์ 2549  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี  4  ท่ี  
กรุงเทพมหานคร   ระหว่างวันท่ี 2 – 7  พฤษภาคม 2549  อันดับ 5 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 
ครั้งท่ี 8  ท่ีประเทศอุซเบกิสถาน  ระหว่างวันท่ี 21 – 27  พฤษภาคม 2549 การจัดการแข่งขันฟุตซอ
ลลีกอาชีพครั้งแรกในประเทศไทยในรายการ  ไทยแลนด์  ฟุตซอล  ลีก  2006 
 
 
 

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 5  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี  
26 – 31  มีนาคม  2550  เป็นการครองแชมป์สมัยท่ี 5  ติดต่อกัน  โดยในรอบชิงชนะเลิศสามารถ
เอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย 7 - 1   อันดับ 5  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 9 ท่ี ประเทศ
ญี่ปุ่น  รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์  2007  ท่ีมาเก๊า  ชนะเลิศ การแข่งขันฟุต
ซอลซีเกมส์ ท่ีประเทศไทยการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ  ไทยแลนด์  ฟุตซอ ล ลีกฤดูกาลท่ี 2  
 
 
 

อันดับ 3 ดิวิชั่น 1 การแข่งขันฟุตซอล KL World 5s ท่ีประเทศมาเลเซีย  ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาว
สเปน  โฮเซ่  มาเรีย  ปาโซส   เมนเดส – ปูลปิส  รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอชีย  ครั้งท่ี 
10  ท่ีประเทศไทย  และเข้าชิงแชมป์โลกท่ีประเทศบราซิล  เป็นสมัยท่ี  3  ติดต่อกัน ชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี  7  ท่ีประเทศไทย  โดยใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน  21  ปี  รอง
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล Thailand 5s กับผลงานเสมอ  อาร์เจนติน่า  2 – 2  ในรอบชิงชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศบราซิลและชัยชนะครั้ง ท่ี  2  ของทีมชาติไทย เหนือ 
สหรัฐอเมริกา  5 – 3   
 
 
 

จัดการอบรมโค้ชในระดับลีก  จ านวน  40  คน  จาก  12  สโมสร   การจัดการแข่งขันฟุตซอ
ลลีกอาชีพ  ไทยแลนด์  ฟุตซอล  ลีกฤดูกาลท่ี 3  การแข่งขันฟุตซอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษเพื่อเตรียมทีม
เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ท่ีประเทศเวียดนาม 2 นัด  ระหว่างทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติ
อิหร่าน โดยผลนัดแรก ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติอิหร่าน 3 – 4  ส่วนนัดท่ี 2 ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติ
อิหร่าน  6 – 1   ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 7  ท่ีประเทศเวียดนาม  โดยใช้
ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน 21 ปี 

ปี 2549 

ปี 2550 

ปี 2551 

ปี 2552 
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ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ปี 2012  นับเป็นการแข่งขัน 
ฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 7  ในช่วงวันท่ี 1 – 18  พฤศจิกายน 2555  มีทีมชาติต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน
ท้ังหมด 24 ทีม  ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ส่วนผลงานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้เข้ารอบ 16  ทีมสุดท้ายโดยแพ้ทีมชาติสเปนด้วยสกอร์ 7-1 
ส่วนคู่ชิงชนะเลิศคือทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติบราซิลผลการแข่งขันทีมชาติบราซิลชนะด้วยสกอร์ 3-2  
ในช่วงการต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์โลกสมัยท่ี 5  ไปครองได้ส าเร็จ 

 
 
 

 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี  2016  ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นท่ีประเทศ  โคลอมเบีย ซึ่งทีม
ชาติไทยได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้โดยอยู่สายบีร่วมกับทีมชาติรัสเซีย ทีมชาติคิวบา  ทีมชาติอียิปต์
โดยผลการแข่งขันนัดแรก ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติรัสเซีย  ด้วยสกอร์ 4-6 นัดท่ีสอง  ทีมชาติไทยชนะทีม
ชาติคิวบา ด้วยสกอร์ 8-5  ส่วนนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอียิปต์ด้วยสกอร์ 2-1  
และได้ผ่านเข้ารอบ 16  ทีมสุดท้ายโดยเข้ารอบเป็นท่ีสองในสายและรอบ 16  ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้
ต่อทีมชาติอาเซอร์ไบจันด้วยสกอร์ 8-13  ในช่วงต่อเวลาพิเศษตกรอบ 16  ทีมสุดท้ายไปส่วนทีมท่ีได้
แชมป์ของการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ ทีมชาติอาร์เจนติน่า ชนะ ทีมชาติรัสเซียด้วยสกอร์ 5-4  คว้าแชมป์
โลกไปครองเป็นสมัยแรก 

 

 

 
การแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2017 เป็นการแข่งขันครั้งท่ี 14 ของทัวร์นาเมนต์.        

ท่ีประเทศเวียดนามทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งท่ีสองของอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพท่ีได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 
2560, กับ ครั้งแรกและครั้งเดียวท่ีได้รับหน้าเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ท่ีได้จัดขึ้นในช่วงต้นของปี 
2560ทัวร์นาเมนต์นี้ได้ส่งเสริมให้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018  
 ซึ่งแมตท์การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวสกอร์ 13–0 ประตูนัดท่ี 
2ทีมชาติไทยพบทีมชาติติมอร์-เลสเต สกอร์ 17-2 ประตูและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยพบ
ทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 6-3 ประตูท าให้ทีมชาติไทยได้แชมป์กลุ่ม B 
 รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติพม่าผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 8-3
ประตู เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติมาเลเซียอีกครั้ง ผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติ           
มาเลยเซียด้วยสกอร์ 4-3 ประตู ได้แชมป์ไปครอง และทีมชาติไทยยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       
ฟุตซอลรายการเอเชียนอินดอร์เกมส์ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ  

ปี 2555 

ปี 2559 

ปี 2560 
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 ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018เป็นครั้งท่ี 15 ของ ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย,เป็นการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์ระดับนานาชาติประจ าปีท่ีจัดขึ้นโดย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ส าหรับทีมชาติทีมชาย
ของทวีปเอเชีย. คร้ังนี้ได้จัดขึ้นใน ประเทศไต้หวัน (หมายถึง จีนไทเป โดย เอเอฟซี), ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าภาพโดยเอเอฟซีเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560,ระหวา่งวันท่ี 6 และ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
-2561.ท้ังหมด 16 ทีมท่ีจะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์. ทีมชาติไทยตกรอบการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย 
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 ฟุตซอลเป็นกีฬายอดนิยม  เนื่องจากเป็นกีฬาท่ีเล่นง่าย  อุปกรณ์ไม่มาก  ราคาถูก  ผู้เล่น
สามารถเล่นได้จ านวนมากเล่นได้เกือบทุกสถานท่ี และทุกโอกาส การเล่นฟุตซอลท าให้เกิดประโยชน์    
กับผู้เล่นดังนี้  คือ 
 1.  เนื่องจากกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีม  จึงต้องมีการฝึกซ้อมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทีม  
ผลพลอยได้ที่จะตามมาคือเกิดความสามัคคี  ซึ่งจะน าไปสู่ชัยชนะในเกมการแข่งขันในท่ีสุด ข้อดีดังกล่าว
นี้เมื่อเกิดเป็นบุคลิกติดตัวสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเอง หมู่คณะ  
หน่วยงานและสังคมชุมชนในท่ีสุด 
 2.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  
มีความทนทาน  มีความคล่องแคล่วว่องไว  มีพลังและมีความเร็ว  ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  เช่น  
ระบบกล้ามเน้ือ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  ระบบประสาท  ได้ท างานประสาน
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  เมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว    
ก็จะช่วยเพ่ิมความสามารถของร่างกายให้มีความต้านทานโรค 
 3.  ฟุตซอล  ช่วยให้ผู้เล่นมีปฏิภาณไหวพริบ  แก้ปัญหาได้อย่างฉับพลัน  เนื่องจากการเล่น 
ฟุตซอลผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะเดียวกันมันก็ต้องท าการคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  
เพราะเกมจะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับ  หรือจากรับเป็นรุกอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเกม  การตัดสินใจ
แก้ปัญหาใช้ไหวพริบจะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะในท่ีสุด 
 4.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  นอกจากเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันแล้ว      
ยังเป็นกีฬาท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน  นันทนาการ  และเพื่อการออกก าลังกายท่ีดี 
 5.  การเล่นฟุตซอล  เป็นการส่งเสริมและฝึกให้ผู้เล่นมีจิตใจเยือกเย็น  สุขุม  รอบคอบ  อารมณ์
มั่นคงมีสมาธิดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เพราะถ้าผู้เล่นท่ีมีอารมณ์ร้อน  เอาแต่ใจตนเองจะท าให้การ
เล่นผิดพลาดได้บ่อย ๆ  ถ้าเป็นการแข่งขันก็จะแพ้ฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแต่มี
ประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นฟุตซอล  ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมอีกด้วย 
 6.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีเล่นโดยไม่จ ากัดเวลา  ผู้เล่นสามารถเล่นในเวลาใดก็ได้โดยใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และสามารถเล่นได้ท้ังในร่มและกลางแจ้ง 
  
 

ใบความรู้ที่ 3 

ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอล 
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7.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เล่นอย่างหนึ่งเพราะผู้เล่นจะต้องถูกฝึกให้    

มีระเบียบ  มีวินัย  มีเหตุผล  รู้จักการเป็นผู้น า  ผู้ตามและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังนิสัย  ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
 8.  ฟุตซอล  ก็เหมือนกับประเภทอื่น ๆ ท่ีสร้างความมีน้ าใจนักกีฬาเป็นผู้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
การรู้จักรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความ
สนิทสนมคุ้นเคยและมีสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน  ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างดี 
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การเล่นฟุตซอลก็เหมือนกับการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ท่ีผู้เล่นจ าเป็นต้องมีมารยาทในการเล่น 
เพ่ือให้การเล่นด าเนินไปด้วยดี นอกจากนั้นผู้ดูก็ควรมีมารยาทในการดูเช่นเดียวกัน จึงจะท าให้เกิดผลดี
ต่อการกีฬาอย่างสมบูรณ์ 

1.  แต่งกายด้วยชุดท่ีเหมาะสมกับการเล่นฟุตซอล 
2.  ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยค าอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นคนอื่นๆ 
3.  ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพ่ือนร่วมทีมเล่นผิดพลาด 
4.  ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ 
5.  ปฏิบัติตนตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด 
6.  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 
7.  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเจตนาถ่วงเกมการเล่น 
8.   เชื่อฟังค าตัดสินของผู้ตัดสิน โดยไมแ่สดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสินในการตัดสิน 
9.  ก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จลง  ควรจับมือผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าทีมของตนจะ      
    แพ้หรือชนะก็ตาม 

 

 
 
 
 

ผู้ชมนับว่ามีความส าคัญส าหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  เพราะเป็นก าลังใจให้แก่นักกีฬาถ้าผู้ชม
มีมารยาทในการชมและมีคุณธรรม  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็จะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
สนุกสนาน  แต่ถ้าผู้ชมไม่มีมารยาทและยั่วยุผู้เล่นการแข่งขันก็จะด าเนินไปด้วยความไม่เรียบร้อยหรือ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 

1.  นั่งชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ที่ท่ีจัดไว้ 
2.  ปรบมือให้เกียรติเมื่อกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาลงสู่สนาม 
3.  ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อผู้เล่นเล่นได้ดี  ผู้เล่นมีมารยาทดี 
4.  แสดงความยินดีกับทีมท่ีชนะในการแข่งขันด้วยการปรบมือ 
5.  ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่สุภาพ  หรือใช้วัตถุสิ่งของขว้างปานักกีฬา  กรรมการผู้ตัดสิน  
    หรือผู้ชมด้วยกัน 
6.  ไม่แสดงกิริยาท่าทาง  ส่งเสียงยั่วยุให้ผู้เล่นขาดสมาธิและทะเลาะวิวาท 
7.  ไม่ส่งเสียงโห่ร้อง  หรือแสดงกิริยาท่าทางเย้ยหยันคู่ต่อสู้หรือกรรมการผู้ตัดสิน 
8.  ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะท่ีเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
9.  ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

 

มารยาทของผู้ดูฟุตซอลที่ดี 

 

 

มารยาทของผู้ดูฟุตซอลที่ดี 
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 กฎโดยท่ัวไปส าหรับการแต่งกาย  คือ  ห้ามใช้เครื่องแต่งกายใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายโดย
ควรจะสวมใส่สบาย  ไม่คับหรือหลวมเกินไป  เครื่องแต่งกายและเครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัยมี
ดังต่อไปนี้  
 1.  รองเท้า     -  พื้นรองเท้าท่ีเหมาะสมควรเป็นพื้นยางเรียบ 
 2.  ถุงเท้า       -  ไม่ควรใช้ถุงเท้าหนา  เพราะจะหนักเนื่องจากการซับน้ าหรือเหงื่อ 
 3.  เส้ือ         -  ส าหรับเมืองไทยซึ่งมีอากาศร้อน  ควรใช้ผ้ายืด  แขนสั้นท่ีระบายความร้อนได้ดี 
ส าหรับผู้รักษาประตูควรเป็นเสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล 
 4.  กางเกง     -  ไม่ควรคับหรือยาวเกินไป  เพราะจะท าให้ขาดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว  
ส าหรับผู้รักษาประตูควรเป็นกางเกงขายาวเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล 
 5.  สนับแข้ง  -  ป้องกันอันตรายหน้าแข้ง 
 
  
 
 
 

 การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ฟุตซอล  เป็นสิ่งท่ีผู้ใช้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้
อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานท่ีสุด  โดยทั่วไปมีหลักการรักษาดูแล  ดังนี้ 
 1.  ส ารวจให้ครบถ้วนถูกต้อง  หลังจากเล่นแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
 2.  ถ้าพบอุปกรณ์ช ารุดให้รีบท าการซ่อมแซม  การปล่อยท้ิงไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายและสร้าง
ความเสียหายมากยิ่งขึ้น 
 3.  การนั่ง  เหยียบ  เตะลูกบอลอัดผนังระยะใกล้ด้วยความรุนแรง  จะท าให้บอลเบี้ยว 
 4.  อย่าพยายามให้ลูกบอลเปียกน้ า  ถ้าลูกบอลเปียกภายหลังจากการเลิกแล้วต้องเช็ดให้แห้ง 
แล้วทาด้วยวาสลีน 
 5.  ไม่เล่นฟุตซอลบนพื้นสนามท่ีไม่เหมาะสม  เช่น พ้ืนคอนกรีตหยาบ เนื่องจากท าให้ลูกบอลสึก  
อายุการใช้งานสั้น 
 6.  การเติมลมแข็งหรืออ่อนเกินไป  ท าให้การบังคับลูกบอลท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควรท้ังยั้งท าให้ลูก
บอลเสื่อมสภาพเร็ว 
 7.  เมื่อเลิกเล่นแล้วควรปล่อยลมออกทันท่ีเมื่อจะเล่นจึงเติมลมใหม่เพื่อป้องกันลูกบอลเบี้ยว 
  
  

ใบความรู้ที่ 4 

เครื่องแต่งกายและเครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัย
ปลอดภัย 

 

การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ฟุตซอล 
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8.  ไม่ห้อยโหนเสาประตูหรือตาข่าย  นอกจากจะช ารุดเสียหายแล้วอาจได้รับอันตราย 

 9.  หลังจากเลิกเล่นควรม้วนเก็บตาข่ายให้สูงปลอดภัยจากการกัดท าลายของสัตว์ต่าง ๆ เช่น
สุนัข        

10. เส้ือ  กางเกง  ถุงเท้า  และเครื่องป้องกันอันตราย  ต้องหมั่นท าความสะอาด  อย่าปล่อยให้
หมักหมม  เนื่องจากจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
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กิจกรรมที่ 1 

 

กิจ กรรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล 

 

ค าชี้แจง 
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาเนื้อหาจากใบงานท่ี 1 และ  ใบงานท่ี  2    
แล้วอภิปรายเขียนข้อสรุปเป็นแบบแผนภาพความคิด  (Mind Map) ลงในใบงานตามหัวข้อท่ีก าหนดให ้
 2. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานสรุปหัวข้ออภิปลายหน้าชั้นเรียน 
 3. จัดส่งใบงานท่ี 1 หลังจากได้สรุปหน้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรมที่ 2 
 

 

ค าชี้แจง   

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมค าให้ถูกต้อง 

  1. ค าว่า FUTSAL มาจากภาษาอะไร..................................................... 
  2. ประเทศที่ได้แชมป์โลกมากท่ีสุดคือ................................................ 
  3. ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมปโ์ลกปี พ.ศ 2543 ณ ประเทศ.........................   
  4 .ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี..................................................  
  5. ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตซอลขั้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ................................................. 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ให้ถูกต้อง 

..........1. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านร่างกาย ก. ท าให้ทีเพ่ือนมีความสามัคคี       

..........2. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านทัศนคติ ข. รักการออกก าลังกาย 

..........3. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านจิตใจ  ค. การยืดกล้ามเน้ือมีประสิทธิภาพ

..........4. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านสังคม  ง. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   

..........5. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านสติปัญญา จ. มีความอดดทน เสียสละ 
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กิจกรรมที่ 3 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีถูกต้อง และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีผิด 
 

..........1. ผู้ชมท่ีดีต้องมีเสียงโห่ จะท าให้เกิดความเร้าใจ 
  ..........2. นักกีฬาต้องเชื่อฟังค าตัดสิน แม้ผู้ตัดสินจะตดัสินผิดก็ตาม 
  ..........3. เพ่ือนร่วมทีมสามารถเถียงกันดังได้ 
  ..........4. ไม่ดื่มของมึนเมาขณะชมกีฬาฟุตซอล 
  ..........5. แสดงความยินดีกับทีมท่ีชนะด้วยการปรบมือ 
  ..........6. นั่งชมตามอัธยาศัย ตรงไหนก็ได้ ไม่เดือดร้อนใคร 
  ..........7. หยอกล้อกับกรรมการเพราะถือว่ารู้จักกัน 
  ..........8. นักกีฬาต้องแต่งกายเรียนร้อย 
  ..........9. เล่นฟุตซอลในพื้นท่ีเหมาะสม เช่น ถนนคอนกรีต 
  ..........10. ผู้เล่นฟุตซอลควรมีรองเท้าอย่างน้อย 2 คู ่
  ..........11. หากพบว่าสนามช ารุดให้ซ่อมเองโดยทันที 
  ..........12. ประฟุตซอล ควรทาสีขาวแดงสลับกัน 
  ..........13. ควรตึงตาข่ายไว้หลายวันเพราะจะท าให้เข้ากรอบรูปประตูพอดี 
  ..........14. หลังการใช้กรวยให้นับก่อนเก็บเสมอ 
  ..........15. หากพบว่าเสื้อเอี๊ยมมีกลิ่นเหม็นให้ซักท าความสะอาดทันที 
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กจิกรรมที ่4 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 4 ข้อ ใช้เวลาในการท าข้อสอบ  20  นาที 
 
1.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอลมา  5  ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  ให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลมา  5  ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.  ให้นักเรียนบอกมารยาทของการเป็นผู้เล่นกีฬาฟุตซอลท่ีดีมา 5  ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
4. ให้นกัเรียนบอกมารยาทของการเป็นผู้ดูกีฬาฟุตซอลท่ีดีมา 5  ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ค าชี้แจง   

1.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ( X )  ทับหัวข้อท่ีถูกที่สุดเพียงหัวข้อเดียว 
2.  ให้นักเรียนท าในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
 

1.  สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)  ได้เข้ามาดูแลการแข่งขันแชมป์โลกอย่างเป็นทางการคร้ังแรก 
       ได้จัดขึ้นท่ีประเทศใด 
       ก.  สเปน 
       ข.  บราซิล 
       ค.  ปารากวัย 
       ง.  ฮอลแลนด์ 
2.  โรเจอร์ เกรน ได้บัญญัติกฎกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุม 
     การแข่งขึ้นในปี ค.ศ. ใด 
     ก.  1930  
     ข.  1931  
     ค.  1932 
     ง.  1934 
3.  ค าว่า FUTSAL ในกีฬาฟุตซอลมาจากภาษาอะไร 
     ก.  บราซิล 
     ข.  สเปน 
     ค.  อิตาลี 
     ง.  ฮอลแลนด์ 
4.  รายการแข่งขันในข้อใดที่ไม่ได้บรรจุกีฬาฟุตซอลเข้าไว้ท าการแข่งขัน 
     ก.  กีฬาเยวชนแห่งชาติ 
     ข.  กีฬาแห่งชาติ 
     ค.  กีฬาไพรนิสเตอร์ คัพ 
     ง.  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
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5.  ประเทศไทยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรก ได้จัดขึ้นท่ีประเทศใด 
     ก.  บราซิล 
     ข.  ไต้หวัน 
     ค.  กัวเตมาลา 
     ง.  ฮอลแลนด์ 
6.  เมื่อจบการแข่งขันฟุตซอล ผู้ชมควรท าอย่างไร 
     ก.  วิ่งเข้าไปกอดนักฟุตซอล 
     ข.  ปรบมือให้กับนักกีฬาท้ังสองทีม 
     ค.  รีบออกจากสนามเพราะกลัวอุบัติเหตุ 
     ง.  โห่เสียงดัง ๆ ให้กับทีมท่ีแพ้ 
7.  เมื่อจบการแข่งขันทีมท่ีแพ้ควรท าอย่างไร 
     ก.  เดินออกจากสนามทันทีเพราะอายกองเชียร์ 
     ข.  ขอบคุณกรรมการโดยยกมือไหว้ 
     ค.  แลกเสื้อกับนักกีฬาในดวงใจ 
     ง.  ปรบมือและจับมือแสดงความยินดีกับทีมชนะ 
8.  จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของกีฬาฟุตซอลคืออะไร 
     ก.  เพื่อเป็นกีฬาในร่ม 
     ข.  เพื่อเป็นกีฬากล้างแจ้ง 
     ค.  เพื่อใช้แข่งขันท่ัวไป 
     ง.  เพื่อแข่งขันระหว่างประเทศ 
9.  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 7 พ.ศ 2555 จัดขึ้นท่ีประเทศใด 
     ก.  โปแลนด์-ยูเครน 
     ข. อังกฤษ 
     ค.  สเปน 
     ง.  ไทย 
10.  สหพันธ์ฟุตซอลแห่งสหรัฐอเมริกา  (The U.S. Futsal Federation) ถูกกอ่ตั้งในปี ค.ศ. 1981            
และประธานคนแรกของสหพันธ์  คือ 
     ก.  โรเจอร์ เกรน  
     ข.  ฮวน คาร์ลอส เซอเรียนี 
     ค.  ออสวัลโด การ์เซีย 
     ง.  เกลาซิโอ เดอ คาสโต 
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  ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อที่ ค าตอบ 
1 ข 
2 ค 
3 ก 
4 ค 
5 ค 
6 ง 
7 ง 
8 ข 
9 ค 
10 ข 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
 

ข้อที่ ค าตอบ 
1 ง 
2 ข 
3 ข 
4 ค 
5 ค 
6 ข 
7 ง 
8 ก 
9 ง 
10 ค 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
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1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพ่ือศึกษาเนื้อหาจากใบงานท่ี 1  แล้วอภิปรายและเขียนข้อสรุปเป็นแบบ
แผนภาพความคิด (Mind Map) ลงในใบงานตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 

 ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 

หลายประเทศในทวีปต่างๆ ท่ัวโลก เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจะประสบกับปัญหาหิมะตกและ
สภาพอากาศหนาวเย็น ท าให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งชนิดต่างได้รวมท้ังกีฬาฟุตบอล  
จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันเนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาท่ียาวนานและสภาพอากาศ           
ไม่เอื้ออ านวยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 
หรือท่ีเรียกว่า “ฟุตซอล” (FUTSAL) 

ค าว่าฟุตซอล (Futsal) คือ ค าท่ีนานาประเทศใช้เรียกกีฬาประเภทนี้โดยมีรากศัพท์มาจาก
ประเทศสเปนหรือโปตุเกส  ท่ีเรียก soccer ว่า "FUTbol" หรือ "FUTebol"  และท่ีภาษาฝรั่งเศสหรือ
สเปนเรียก Indoor ว่า " SALa"  ท่ีแปลว่า อินดอร์ หรือในร่ม ซึ่งรวมเป็นค าว่า "fUtSAl"  แต่เป็นค าท่ีมี
ฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ "fUtSAl" (USA)  ค าท่ีเป็นชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมี
การใช้ค าว่า FUTSAL แทน ซึ่งหมายถึงการเตะบอลในสนามขนาดย่อมในร่ม  กลายเป็นค าท่ีเรียกขาน
กันแทนค าว่า “Five-A-Side” หรือบอล 5 คน  นอกจากนั้นการเล่นฟุตซอลกลางแจ้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดู
หนาว ประเทศในบางทวีปของโลกท่ีประสบกับปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศท่ีหนาวมากไม่สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งได้  จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันแต่เนื่อง  จากฤดูหนาวมีระยะเวลา
ท่ียาวนานและสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออ านวยต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือท่ีมาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน หรือท่ีเรียกว่า “ ฟุตซอล” 
(FUTSAL) 

การแข่งขันฟุตซอลมีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจ าในประเทศแถบอเมริกาใต้   ฟุตซอลจึง
เป็นเกมการแข่งขันท่ีชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกันมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล  ซึ่งมี
นักกีฬาท่ีมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลสูง ด้วยลีลาอันเร้าใจ  และสนุกสนานจาก
นักเตะชื่อก้องโลกอย่าง  เปเล่  ซิโก้  โซคราเตส  เบเบโต้ โรนัลดินโญ่และนักเตะชื่อดังจากบราซิลคน
อื่น ๆ จ านวนมากต่างก็เคยเข้าแข่งขันฟุตซอลมาแล้วท้ังสิ้น  ในขณะท่ีบราซิลมีการเล่นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการเผยแพร่การเล่นฟุตซอลแก่ประเทศอื่น ๆ ในโลก  ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ  (FIFA)  และทีมอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถอันยอดเยี่ยมจากทุกมุมโลก  

 

 

เฉลยแบบทดสอบกิจกรรมที่ 1 
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การแข่งขันครั้งแรกมีขึ้นในปี ค.ศ. 1965 จัดการแข่งขันครั้งแรกในอเมริกาใต้   ประเทศ

ปารากวัยได้แชมป์ทวีปอเมริกาใต้และในปี ค.ศ. 1979  ทีมชาติบราซิลมีชัยชนะเหนือทีมท้ังหมด  ท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันซึ่งท าให้บราซิลเริ่มโดดเด่นเหนือทีมจากกลุ่ม  Pan American  ในปี ค.ศ. 1980  และ
ชนะติดต่ออีกครั้งในปี ค.ศ. 1984  อย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตซอลแห่งสหรัฐอเมริกา  (The U.S. Futsal 
Federation) ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1981  นายออสวัลโด  การ์เซีย  (Osvaldo Garcia)  เป็นประธาน  
คนแรกของสหพันธ์ 

การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกท่ีถูกจัดอย่างไม่เป็นทางการท่ีกรุงเซาเปาโล   ประเทศบราซิล  
ในปี 1982  และเจ้าภาพบราซิลได้รับชัยชนะ  จากนั้นบราซิลมาได้เป็นแชมป์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1985  
ท่ีประเทศสเปน  แต่พลาดเป็นแชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 3 อย่างไรก็ตามบราซิลกลับมา
กวาดแชมป์โลกอีก 2  ครั้งในปี ค.ศ. 1989  ท่ีประเทศฮอลแลนด์  ซึ่งสหพันธ์ฟตุบอลนานาชาติ  (FIFA)  
ได้เข้ามาดูแลการแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งจัดการแข่งขัน ณประเทศฮอลแลนด์  
และประเทศบราซิลยังครองความเป็นแชมป์  รองแชมป์ได้แก่ประเทศสเปน  อันดับสามประเทศรัสเซีย
และในปี ค.ศ. 1992 ท่ีฮ่องกง  ในขณะท่ีทีมฟุตซอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ต าแหน่งท่ี 3 ในปี 
ค.ศ. 1989 และท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1992  ในการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตซอลโลกนั่นคือต าแหน่งท่ีสูงท่ีสุดของ
ทีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันท่ีจัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   (FIFA)  แม้ว่าทีม
จากทวีปอเมริกาใต้จะมีความยิ่งใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมา แต่ในปี ค.ศ. 2000  การแข่งขันชิงแชมป์โลก  
ครั้งท่ี 4 ณ  ประเทศกัวเตมาลา  ทีมจากประเทศสเปนสามารถล้มแชมป์เก่าสามสมัยอันดับหนึ่ง     
ของโลกได้อย่างงดงาม และครองชัยชนะต่อไปอีกในปี ค.ศ. 2004  ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งท่ี 5 
ณ ประเทศไต้หวัน  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 2008  ทีมชาติสเปนพ่ายการดวลจุดโทษ 4-3  ประตูภายหลัง
จากเสมอกัน 2 ประตูต่อ 2  ให้กับทีมชาติบราซิล  อย่างไรก็ตามการจัดอับดับของสหพันธ์ฟุตซอล
นานาชาต ิ (FIFA)  ทีมชาติสเปนยังคงครองอันดับหนึ่ง  ตามด้วยทีมชาติบราซิลและอิตาลีอันดับสาม 

ในปัจจุบันฟุตซอล  ( FUTSAL)  เป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากเป็นเกมกีฬาท่ีตื่นเต้นสนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขัน  และสามารถเล่นได้ตลอดปี  
ทุกสภาพอากาศท าให้ฟุตซอล  (FUTSAL) กลายเป็นกีฬายอดนิยมส าหรับศตวรรษที่  21  นี้ 
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   ประวัติและการพัฒนาฟุตซอลในประเทศไทย 
     การแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย  

ประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล 5 คน ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2540  ด้วยความร่วมมือ
จากหลายๆ ฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  การกีฬาแห่งประเศไทย และเดอะมอลล์  กรุ๊ป 
จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตซอล  5  คน  ในรายการ “STAR IN DOOR SOCCER 1997” เมื่อวันท่ี 
12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ  เดอะมอลล์บางกะปิ  โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นน าจากไทยแลนด์ลีกเข้า
ร่วมการแข่งขัน และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชนะเลิศ  

ในปีต่อมาได้จัดการแข่ งขันฟุตซอล 5 คน  ขึ้นอีก เป็นครั้ ง ท่ี  2 ในครั้ งนี้  “ ทีม
กรุงเทพมหานคร” ชนะแชมป์เก่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีคขึ้น เพื่อพัฒนากีฬาฟุต
ซอลในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับโลก 

 

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ส่งทีมฟุตซอลไทยเข้าแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 1 ท่ี ประเทศมาเลเซียสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สยามสปอร์ต  จัดการแข่งขัน  Amstel Futsal Championship  ครั้งท่ี 1 

 

 อันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 2  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี5-12 
พฤษภาคม 2543  และเป็นการผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกของ           
ทีมชาติ ไทยเข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้ ง ท่ี  4 ท่ีประเทศกัว เตมาลา ระหว่างวัน ท่ี                     
18 พฤศจิกายนถึง  3 ธันวาคม 2543  อยู่สายเดียวกับฮอลแลนด์, อียิปต์  และอุรุกวัย  ผลการแข่งขัน
ทีมชาติไทยตกรอบแรก  ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล - ซิลวิลโญ่  ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก
และเป็นผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติคนแรกของทีมชาติไทย 

 
 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 1 ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี 7-10 
มิถุนายน 2544  ตกรอบแรก  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียน  ครั้งท่ี 3  ท่ีประเทศอิหร่าน  
ระหว่างวันท่ี  14 - 20  กรกฎาคม 2544  ชนะเลิศ ดิวิชั่น 3 การแข่งขันฟุตซอล ไทเกอร์ไฟว์ ท่ี 
ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันท่ี  24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2544  

 

 

ปี 2542 
 

ปี 2543 
 

 

 
 

ปี 2544 
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เริ่มโครงการว่าจ้างและท าสัญญากับนักฟุตซอลทีมชาติไทย  เพื่อให้เล่นฟุตซอลอย่างเดียว
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 2  ท่ีประเทศมาเลเซียโดยใช้ผู้เล่นชุดบีอันดับ 3 
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 4  ท่ีประเทศอินโดนิเซีย  ระหว่างวันท่ี  22-30  ตุลาคม 
2545  
 
 

รองชนะเลิศดิวิชั่น 2  การแข่งขันฟุตซอล  KL World 5s  ท่ีประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันท่ี  
3 – 8 มิถุนายน 2546  ว่าจ้าง ดร. วิเซนเต้ เดอ หลุยส์  ผู้ฝึกสอนชาวอาร์เจนติน่า  ในเดือนมิถุนายน
2546 เป็นระยะเวลา  6  เดือน  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 5  ท่ีประเทศ
อิหร่าน ระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอล  Thailand 5s  
ท่ีประเทศไทย  ระหว่างวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2546  อบรมโค้ชท่ัวประเทศ  จ านวน 200 คน ใน 
4 ภาค  โดย ดร. วิเซนเต้ เดอ หลุยส์ 

 

 
  
 ว่าจ้างผู้ฝึกสอนชาวบราซิล  เกลาซิโอ  เดอ  คาสโตร  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์
เอเชีย  ครั้งท่ี  6  ท่ีประเทศมาเก๊า  ระหว่างวันท่ี 16-25 เมษายน 2547  โดยทีมชาติไทยได้ผ่านเข้า
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งท่ี 2 ติดต่อกัน  รองชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอล Thailand 5s         
ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2547  อันดับ 3  การแข่งขันฟุตซอล Pre world 
Cup 2004  ท่ีประเทศบราซิล  ทีมชาติไทยชนะทีมชาติอาร์เจนติน่า 3-2  เข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์
โลก ครั้งท่ี 5  ท่ีประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันท่ี  21 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2547  และชัยชนะในการ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งแรกเหนือ  ออสเตรเลีย 3-2  
 
 
  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยน  ครั้งท่ี 3  ท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 2-7 
พฤษภาคม 2548  อันดับ 5 ของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 7 ท่ีประเทศเวียดนาม  
ระหว่างวันท่ี 22-31 พฤษภาคม 2548  และเป็นครั้งแรกท่ีทีมชาติไทยเสมอ  อิหร่าน 3-3 รอบรอง
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกม  ครั้งท่ี 1 ท่ีประเทศไทย 
 

 

 

 

ปี 2545 

 
 

ปี 2546 

 
 

ปี 2547 

 
 

ปี 2548 
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รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล The Macau Melco Fives 2006  ท่ีมาเก๊า ประเทศจีน 
ระหว่างวันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2549  ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน ครั้งท่ี 4             
ท่ี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 2-7 พฤษภาคม 2549  อันดับ 5  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 
ครั้งท่ี 8 ท่ีประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันท่ี 21-27 พฤษภาคม 2549  การจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก
อาชีพครั้งแรกในประเทศไทย ในรายการ ไทยแลนด์ ฟุตซอล ลีก 2006  

 
 

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน  ครั้งท่ี 5  ท่ีกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี  
26 – 31  มีนาคม 2550  เป็นการครองแชมป์สมัยท่ี  5  ติดต่อกัน  โดยในรอบชิงชนะเลิศสามารถ
เอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย 7 – 1   อันดับ 5  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งท่ี 9  ท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น  รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์  2007  ท่ีมาเก๊า  ชนะเลิศ  การแข่งขัน    
ฟุตซอลซีเกมส์ ท่ีประเทศไทยการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ ไทยแลนด์ ฟุตซอล ลีกฤดูกาลท่ี 2  

 
 
 

อันดับ 3 ดิวิชั่น 1 การแข่งขันฟุตซอล KL World 5s ท่ีประเทศมาเลเซีย  ว่าจ้างผู้ฝึกสอน     
ชาวสเปน โฮเซ่ มาเรีย ปาโซส เมนเดส – ปูลปิส รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอชียครั้งท่ี 10     
ท่ีประเทศไทย และเข้าชิงแชมป์โลกท่ีประเทศบราซิล เป็นสมัยท่ี 3 ติดต่อกัน ชนะเลิศการแข่งขัน     
ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยน ครั้งท่ี 7 ท่ีประเทศไทย โดยใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน 21 ปี  รองชนะเลิศการ
แข่งขันฟุตซอล  Thailand 5s กับผลงานเสมออาร์เจนติน่า2-2 ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศบราซิลและชัยชนะครั้งท่ี 2  ของทีมชาติไทยเหนือสหรัฐอเมริกา 5 – 3   
 
 
 

จัดการอบรมโค้ชในระดับลีก จ านวน 40 คน จาก 12 สโมสร  การจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก
อาชีพ ไทยแลนด์ฟุตซอล  ลีกฤดูกาลท่ี 3 การแข่งขันฟุตซอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ท่ีประเทศเวียดนาม 2 นัด  ระหว่างทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติอิหร่าน 
โดยผลนัดแรก ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติอิหร่าน 3-4  ส่วนนัดท่ี 2 ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติอิหร่าน 6-1  
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซี่ยนคร้ังท่ี7ท่ีประเทศเวียดนามโดยใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน 21 ปี 

 

 

 

ปี 2549 

 
 

ปี 2550 

 
 

ปี 2551 

 
 

ปี 2552 
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 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี  2012 นับเป็นการแข่งขัน      
ฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี7 ในช่วงวันท่ี 1–18 พฤศจิกายน 2555 มีทีมชาติต่างๆเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  
24 ทีม  ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการแข่งขันส่วนผลงาน
ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้เข้ารอบ  16  ทีมสุดท้ายโดยแพ้ทีมชาติสเปนด้วยสกอร์ 7-1  ส่วนคู่ 
ชิงชนะเลิศคือทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติบราซิลผลการแข่งขันทีมชาติบราซิลชนะด้วยสกอร์  3-2  
ในช่วงการต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์โลกสมัยท่ี  5  ไปครองได้ส าเร็จ 

  

 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี 2016 ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นท่ีประเทศ โคลอมเบีย ซึ่งทีมชาติไทย
ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้โดยอยู่สายบีร่วมกับทีมชาติรัสเซียทีมชาติคิวบา  ทีมชาติอียิปต์โดยผล
การแข่งขันนัดแรก  ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติรัสเซีย  ด้วยสกอร์ 4-6  นัดที่สองทีมชาติไทยชนะทีมชาติ
คิวบา ด้วยสกอร ์ 8-5  ส่วนนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอียิปต์ด้วยสกอร์  2-1  และ
ได้ผ่านเข้ารอบ  16  ทีมสุดท้ายโดยเข้ารอบเป็นท่ีสองในสายและรอบ 16  ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ต่อ
ทีมชาติอาเซอร์ไบจันด้วยสกอร ์ 8-13  ในช่วงต่อเวลาพิเศษตกรอบ  16  ทีมสุดท้ายไปส่วนทีมท่ีได้
แชมป์ของการแข่งขันในครั้งนี้ได้ทีมชาติอาร์เจนติน่าชนะทีมชาติรัสเซียด้วยสกอร์  5-4  คว้าแชมป์โลก
ไปครองเป็นสมัยแรก 

 
 
การแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2017 เป็นการแข่งขันครั้งท่ี 14 ของทัวร์นาเมนต์.        

ท่ีประเทศเวียดนามทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งท่ีสองของอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพท่ีได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 
2560, กับ ครั้งแรกและครั้งเดียวท่ีได้รับหน้าเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ท่ีได้จัดขึ้นในช่วงต้นของปี 
2560ทัวร์นาเมนต์นี้ได้ส่งเสริมให้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018  
 ซึ่งแมตท์การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวสกอร์ 13–0 ประตูนัดท่ี 
2ทีมชาติไทยพบทีมชาติติมอร์-เลสเต สกอร์ 17-2 ประตูและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยพบ
ทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 6-3 ประตูท าให้ทีมชาติไทยได้แชมป์กลุ่ม B 
 รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติพม่าผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะด้วยสกอร์ 8-3
ประตู เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติมาเลเซียอีกครั้ง ผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาติ           
มาเลยเซียด้วยสกอร์ 4-3 ประตู ได้แชมป์ไปครอง และทีมชาติไทยยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       
ฟุตซอลรายการเอเชียนอินดอร์เกมส์ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ  

 
 

ปี 2555 

 
 

ปี 2559 

 
 

ปี 2560 
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ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018เป็นครั้งท่ี 15 ของ ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย,เป็นการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์ระดับนานาชาติประจ าปีท่ีจัดขึ้นโดย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ส าหรับทีมชาติทีมชาย
ของทวีปเอเชีย. คร้ังนี้ได้จัดขึ้นใน ประเทศไต้หวัน (หมายถึง จีนไทเป โดย เอเอฟซี), ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าภาพโดยเอเอฟซีเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560,  ระหว่างวันท่ี 6 และ 18 กุมภาพันธ ์ 
พ.ศ.2561.ท้ังหมด 16 ทีมท่ีจะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยตกรอบการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย 

 

 

 

                              “ครูคิดว่านักเรียน....... 

    เข้าใจในประวัติและความเป็นมา 

   ของกีฬาฟุตซอลกันทุกคนแน่นอน” 

 

 

 

     เข้าใจแล้วครับ..คุณครู 

ขอบพระคุณมากนะครับ 
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ค าชี้แจง 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมค าให้ถูกต้อง 
  1. ค าว่า FUTSAL มาจากภาษาอะไร....................สเปน....................... 
  2. ประเทศที่ได้แชมป์โลกมากท่ีสุดคือ....................บราซิล............................ 
  3. ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมปโ์ลกปี พ.ศ 2543 ณ ประเทศ.....กัวเตมาลา... 
  4. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งท่ี.......................7...................... 
  5. ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตซอลขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ ..................2540.................... 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ให้ถูกต้อง 
  .....ค.....1. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านร่างกาย ก. ท าให้ทีมเพ่ือนมีความสามัคคี 
  .....ข....2. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านทัศนคติ ข. รักการออกก าลังกาย 
  .....จ.....3. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านจิตใจ  ค. การยืดกล้ามเน้ือมีประสิทธิภาพ 
  .....ก.....4. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านสังคม ง. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  .....ง....5. ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลด้านสติปัญญา จ. มีความอดดทน เสียสละ 
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ค าชี้แจง 
 

         ให้นักเรียนใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถูกต้อง และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีผิด 

 1. ผู้ชมท่ีดีต้องมีเสียงโห่ จะท าให้เกิดความเร้าใจ 
 2. นักกีฬาต้องเชื่อฟังค าตัดสิน แม้ผู้ตัดสินจะตดัสินผิดก็ตาม 

   3. เพ่ือนร่วมทีมสามารถเถียงกันดังได้ 
 4. ไม่ดื่มของมึนเมาขณะชมกีฬาฟุตซอล 
 5. แสดงความยินดีกับทีมท่ีชนะด้วยการปรบมือ 

 6. นั่งชมตามอัธยาศัย ตรงไหนก็ได้ ไม่เดือดร้อนใคร 
 7. หยอกล้อกับกรรมการเพราะถือว่ารู้จักกัน 

 8. นักกีฬาต้องแต่งกายเรียนร้อย 
 9. เล่นฟุตซอลในพื้นท่ีเหมาะสม เช่นถนนคอนกรีต 

10. ผู้เล่นฟุตซอลควรมีรองเท้าอย่างน้อย 2 คู ่
11. หากพบว่าสนามช ารุดให้ซ่อมเองโดยทันที 

12. ประฟุตซอล ควรทาสีขาวแดงสลับกัน 
13. ควรตึงตาข่ายไว้หลายวันเพราะจะท าให้เข้ากรอบรูปประตูพอดี 

14. หลังการใช้กรวยให้นับก่อนเก็บเสมอ 
15. หากพบว่าเสื้อเอ๊ียมมีกลิ่นเหม็นให้ซักท าความสะอาดทันที 
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ค าชี้แจงให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 4 ข้อ ใช้เวลาในการท าข้อสอบ  20  นาที 
 
1.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตซอลมา  5  ข้อ 
   1.  เนื่องจากกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีม  จึงต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์       
ในทีม  ผลพลอยได้ท่ีจะตามมาคือเกิดความสามัคคี  ซึ่งจะน าไปสู่ชัยชนะในเกมการแข่งขันในท่ีสุด    
ข้อดีดังกล่าวนี้เมื่อเกิดเป็นบุคลิกติดตัวสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเอง         
หมู่คณะ  หน่วยงานและสังคมชุมชนในท่ีสุด 
      2.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาประเภทหนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  
มีความทนทาน  มีความคล่องแคล่วว่องไว  มีพลังและมีความเร็ว  ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  เช่น  
ระบบกล้ามเน้ือ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  ระบบประสาท  ได้ท างานประสาน
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  เมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว     
ก็จะช่วยเพ่ิมความสามารถของร่างกายให้มีความต้านทานโรค 
 3.  ฟุตซอล  ช่วยให้ผู้เล่นมีปฏิภาณไหวพริบ  แก้ปัญหาได้อย่างฉับพลัน  เนื่องจากการเล่นฟุต
ซอลผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะเดียวกันมันก็ต้องท าการคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  เพราะ
เกมจะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับ  หรือจากรับเป็นรุกอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเกม  การตัดสินใจแก้ปัญหาใช้
ไหวพริบจะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะในท่ีสุด 
 4.  ฟุตซอล  เป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  นอกจากเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันแล้ว      
ยังเป็นกีฬาท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน  นันทนาการ  และเพื่อการออกก าลังกายท่ีดี 
 5.  การเล่นฟุตซอล  เป็นการส่งเสริมและฝึกให้ผู้เล่นมีจิตใจเยือกเย็น  สุขุม  รอบคอบ  อารมณ์
มั่นคงมีสมาธิดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เพราะถ้าผู้เล่นท่ีมีอารมณ์ร้อน  เอาแต่ใจตนเองจะท าให้การ
เล่นผิดพลาดได้บ่อย ๆ  ถ้าเป็นการแข่งขันก็จะแพ้ฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแต่มี
ประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นฟุตซอล  ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมอีกด้วย 
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  เอกสารประกอบการเรียน  วิชาฟุตซอล (เพิ่มเติม)  รหัส พ 30209  เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  

 
 

2.  ให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟุตซอลมา  5  ข้อ 
  1.  ส ารวจให้ครบถ้วนถูกต้อง  หลังจากเล่นแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 

2.  ถ้าพบอุปกรณ์ช ารุดให้รีบท าการซ่อมแซม  การปล่อยท้ิงไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายและสร้าง
ความเสียหายมากยิ่งขึ้น 
  3.  การนั่ง  เหยียบ  เตะบอลอัดผนังระยะใกล้ด้วยความรุนแรง  จะท าให้บอลเบี้ยว 
 4.  อย่าพยายามให้บอลเปียกน้ า  ถ้าบอลเปียกภายหลังจากการเลิกแล้วต้องเช็ดให้แห้ง 
แล้วทาด้วยวาสลีน 
 5.  ไม่เล่นฟุตซอลบนพื้นสนามท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  พ้ืนคอนกรีตหยาบ  เนื่องจากท าให้บอลสึก  
อายุการใช้งานสั้น 
3.  ให้นักเรียนบอกมารยาทของการเป็นผู้เล่นกีฬาฟุตซอลท่ีดีมาอย่างละ 5  ข้อ 
   มารยาทของผู้เล่นฟุตซอลท่ีดี 
  1)  แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่นฟุตซอล 
 2)  ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยค าอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นคนอื่นๆ 
       3)  ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพ่ือนร่วมทีมเล่นผิดพลาด 
       4)  ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ 
       5)  ปฏิบัติตนตามกฎกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด 
 4.  ให้นักเรียนบอกมารยาทของการเป็นผู้ดูกีฬาฟุตซอลท่ีดีมาอย่างละ 5  ข้อ 

มารยาทของผู้ชมฟุตซอลท่ีดี 
 1)  นั่งชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ที่ท่ีจัดไว้ 
  2)  ปรบมือให้เกียรติเมื่อกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาลงสู่สนาม 
  3)  ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อผู้เล่นเล่นได้ดี  ผู้เล่นมีมารยาทดี 
  4)  แสดงความยินดีกับทีมท่ีชนะในการ การปรบมือ 
  5)  ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่สุภาพ  หรือใช้วัตถุสิ่งของขว้างปานักกีฬา  กรรมการผู้ตัดสินหรือ
ผู้ชมด้วยกัน 
 

 

 

 

 

 

 


